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ELEWACJE

Farby elewacyjne Sto

Jakość i innowacyjność od ponad 50 lat wyznaczają kierunki rozwoju światowego
koncernu Sto AG, którego częścią jest Sto-ispo. Rezultat to pozycja światowego li-
dera w branży systemów ociepleń i wiodącego producenta powłok ściennych do
wnętrz, a dla Sto-ispo w Polsce pozycja w ścisłej czołówce polskich systemodaw-
ców w branży ociepleniowej i znaczącego producenta farb i tynków elewacyjnych
i do wnętrz. Dla zapewnienia komunikacji z klientami i najwyższej jakości serwisu
Sto-ispo prowadzi sprzedaż bezpośrednią poprzez 12 centrów sprzedaży skupia-
jących ponad 50 doradców handlowych na terenie Polski oraz kilkunastu doradców
technicznych i mistrzów wdrożeniowych. Wysoka jakość produktów Sto jest do-
strzegana przez klientów i organizacje niezależne. W ciągu 10 lat działalności pro-
dukty Sto-ispo otrzymały m.in. złote medale  MTP Budma, medale europejskie BCC
a sama firma wielki złoty medal BT MTP – Najlepszemu z najlepszych oraz statuet-
kę Wehikuły czasu za 1-sze miejsce w rankingu Gazety prawnej i wywiadowni Dun
& Bradstreet co pozwoliło wejść Sto-ispo do elitarnego grona 1% przedsiębiorstw
w Polsce o najwyższej wiarygodności finansowej.
Farby elewacyjne stanowią, obok systemów ociepleń, ważną pozycję oferty
Sto-ispo. Ich program produkcji jest tak szeroki, że każdy inwestor znajdzie
w nim produkt odpowiadający wymaganiom technicznym i oczekiwaniom es-
tetycznym.

Farby dyspersyjne
Mogą być stosowane na niemal każdym nośnym podłożu: mineralnym i organicz-
nym, zapewniają wysoką stabilność barwy i brak skłonności do przebarwień. Farby
akrylowe są dostępne w najszerszej gamie barw, w tym także w kolorach skrajnie
nasyconych i bardzo ciemnych, są elastyczne i praktycznie nienasiąkliwe co daje
w efekcie doskonałą odporność na wpływ czynników atmosferycznych. Są także
nieprzepuszczalne dla dwutlenku węgla, a więc zapewniają najlepszą ochronę po-
wierzchni betonowych. (StoColor Crylan, StoColor Maxicryl, StoColor Royal Sto-
Color Metallic o efekcie metalicznym i jedwabistym połysku)

Farby dyspersyjno silikonowe 
Farby StoColor Neosil i StoColor Jumbosil z dodatkiem dyspersji akrylo-
wej – dodatek ten pozwala na szerszą gamę barwienia, niż w przypadku farb czy-
sto silikonowych. Cechuje je dobra przepuszczalność pary wodnej oraz niska na-
siąkliwość. StoColor Jumbosil dzięki dodatkowi drobnego kwarcu daje powłokę
wypełniającą o nieznacznie większej grubości. Na podłoża wymagające wzmoc-
nienia stosowana jest farba StoColor Fibrasil z dodatkiem mikrowłókien.
Farby silikonowe 

Charakteryzują się bardzo wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz niską na-
siąkliwością – zapewniając odporność elewacji na działanie czynników atmosfe-
rycznych i wieloletnią trwałość.

Farba StoSilco Color – farba czysto silikonowa, stosowana do renowacji zabyt-
ków. Została przebadana w Laboratorium Naukowo-Badawczym Polskich Pracow-
ni Konserwacji Zabytków w Toruniu, które potwierdziło bardzo dobre cechy paro-
przepuszczalności i spełnienie ostrych wymogów norm dla obiektów zabytkowych.
StoLotusan Color – farba, w której odwzorowana została mikrostruktura liścia
lotosu, rośliny której liście są zawsze czyste. Ten niezwykły efekt nazwany został
efektem lotosu. Elewacje pokryte farbą StoLotusan Color (lub tynkiem StoLotu-
san) mają zdolność do samooczyszczania w czasie opadów deszczu. Elewacja
jest nie tylko czysta, ale także sucha, co utrudnia rozwój alg i grzybów.
Farby silikatowe i silikatowo-dyspersyjne o bardzo wysokiej przepusz-

czalność Co2 i pary wodnej – barwione w wybranym zakresie systemu Sto-
Color.

StoSil Color – farba bardzo dobrze kryjąca, zachowująca strukturę podłoża
StoSil Fill – matowa farba silikatowa o charakterze tynku rolkowego
StoSil Lasura – farba stosowana do powierzchni dekoracyjnych techniką lase-
runkową

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Pozostała oferta: systemy ociepleń StoTherm i ispotherm oparte na styropianie
i wełnie mineralnej, system ocieplania stropów nad pomieszczeniami nieogrzewa-
nymi – StoTherm KD, tynki i farby elewacyjne i do wnętrz, profile dekoracyjne z Ve-
rofillu, dekoracyjne powłoki ścienne i sufitowe, powłoki i sufity akustyczne, tapety,
powłoki posadzkowe i produkty dla renowacji oraz ochrony betonu w technologii
StoCretec.
Więcej informacji u doradców handlowych Sto-ispo i na stronie www.sto.pl

Kropla deszczu spływając po liściu 
lotosu zabiera ze sobą zanieczyszczenia

Ten sam efekt na elewacji pokrytej 
StoLotusan Color

StoColor MetallicStoColor Crylan

StoLotusan ColorStoColor Jumbosil
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